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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» στα ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ-  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Θέρμης προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» προϋπολογισμού 3.348,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του 

ΚΑ 15.6142.001 από τα οποία τα 152,00 € με ΦΠΑ 24% θα δεσμευτούν από τον 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019. Για το οικονομικό έτος 2020 δεσμεύεται το 

ΝΠΔΔ ότι θα προβλεφθεί ποσό 3.196,00€ με ΦΠΑ 24% στον αντίστοιχο προϋπολογισμό και 

στον αντίστοιχο ΚΑ 15.6142.001 για την εκτέλεση της «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» και 

συγκεκριμένα αφορά:  

 Κατάσταση του Ισολογισμού τέλους Χρήσης. 

 Κατάσταση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 Πίνακας  Διάθεσης  Αποτελεσμάτων. 

 Κατάσταση λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως. 

 Προσάρτημα Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 Πιο συγκεκριμένα η Υπηρεσία περιλαμβάνει για το έτος 2019: 

 Τον  Ισολογισμό της χρήσεως 2019. 

 Tον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων έως 31-12-2019. 

 Tο προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2019. 

 Προσάρτημα Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 Την έκθεση Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 

σας προσκαλεί να αποστείλετε την οικονομική προσφορά της άνωθεν υπηρεσίας και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και όπως περιγράφεται στην αρ. 

4652/07-10-2019 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: ΩΧ0ΝΟΚ76-ΣΑ4), μέχρι την Παρασκευή 11 

Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 στην οικονομική υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Θέρμης (Πλατεία 

Δημαρχείου, Τρίλοφος, ΤΚ 57500, Τηλ 23920-30219) τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. 



Κριτήριο ανάθεσης της εργασίας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 

4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 

του Ν. 4412/2016. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την προσφορά σας, επί 

ποινή αποκλεισμού, είναι τα εξής: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση 

ή κατώτερη των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00€) χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 73 παρ.6 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 

παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]. 

Στην προσφορά σας, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3.348,00€ με ΦΠΑ 24%, θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από 

την Ελληνική Νομοθεσία, και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε 

πρόσθετη πληροφόρηση. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. 

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 


